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2016-2017
ikasturtean
Eilastasunako kideok  
Garapenerako Hezkuntzan  
proiektu berri baten bide 
lagun izatea erabaki genuen. 
“Emakumeekiko Konpromisoa”
Labayeque udalerrian (Peru), 
Toribia Castro auzoan, bertako  
40 neska-mutikoren eskolaratzea 
lagundu eta baita eskola ortua duten 
heinean honi ere gure bultzadatxoa eman.

Eilastasunak urratsak eman ditu, elkartasunerako, ekitaterako 
eta lurraren defentsarako hezkuntzan. Bilboko Zurbaran Eskola 
Publikoko ikasleak eta zenbait irakasle, Toribia Castro auzo 
eskolarekin harremanetan jarri dira eta lan eta informazio anitzak 
elkar trukatu nahi izan dituzte. Hangoen eta hemengoen ikasketa 
prozesuak pertsonak eta taldeak ardatz hartuz, munduaren ikuspegi 
kritikoa elkarrekin eraikitzen dela sinesten dugulako. •

Guatemala
El Salvador

Perú

Chile

Sahara

Egin zaitez 
eilastasunkide!

    

“Emazu eskua” Euskal Eskola Publikoaren jaia.

Euskal Eskola Publikoaren jaia ekainaren 5ean Hendaian 

ospatu du EHIGEk “Emazu eskua” lelopean Ikas-bi Ipar Euskal 

Herriko ikastetxe elebidunetako 

gurasoen elkartearekin batera.

Hendaia aukeratu izanaren arrazoia 

honako hau da: herri horretan 

euskara da Ipar eta Hego Euskal 

Herriaren arteko hizkuntza-zubia, 

mugaren bi aldeko euskaldunak bizi 

baitira han, egunero komunikazio 

hizkuntza euskara dela frogatuz.

steilas han izan zen gure euskal 

eskola publikoaren aldarria 

bertaratuz.



steilas Legebiltzarrean  
egon da legealdiaren 
balantzea egiten
steilasek agerraldia eskatu zuen Legebiltzarreko 
Hezkuntza Batzordean amaitzear dagoen legealdiaren 
balorazioa egiteko.

Lehenik eta behin, aurrekontu politikan 2012tik 
2016ra hezkuntzarako diru partida murriztuz joan dela 
azpimarratu genuen, eta agerian utzi genuen orokorra 
%3,5 igo den bitartean,Hezkuntzakoa %1,4 igo dela 
soilik.

Bestalde, gobernu honek ez duela langileen 
ordezkarion interlokuziorik nahi izan salatu genuen, eta 
ez duela gure iritzia kontuan izan ez gure lan baldintzen 
inguruan aritzeko, ez eta hezkuntza eragile gisa ere. 
Gainera, legealdi honetan zeresan gehien eman duen 
kontua LOMCE eta Heziberriren ingurukoa izan da. Biek 
ala biek, lan merkatu bikoitzari erantzuteko oinarrizko 
gaitasunak ulertzeko modu instrumental bat erabiltzen 
dute, eta irizpide ekonomikoetan oinarritutako 
ebaluazio sistema ezartzen dute, besteak beste.

EAJ behin eta berriz agertu da LOMCEren oinarri 
idologikoen alde: PISA eta ELGEren irizpide 
ekonomizistak, ikastetxeetarako eredu gerentzialak, 
ikastetxeen autonomia curricularra errespetatzen ez 
duten eskolaz kanpo ebaluazioen beharra, autonomia 
proiektuak garatzeko emaitza akademikoen garrantzia, 
sare publiko eta pribatuaren bateratzea, erlijioa...
steilasek gogor salatu zuen ekitatea urratu eta 
merkatuei erantzunez ezarri nahi den ebaluazio sistema 
jasanezin hau.

Agerraldian, ezin aipatu gabe utzi sektore guztien 
egoeraren azterketa: Partzuergoa, Eskola Publikoa 
(irakasleak eta hezitzaileak), Unibertsitatea eta 
ikastetxe pribatuetako langileen egoera. Gure salaketa 
irmoa izan zen: azken urte hauetan, langileon lan 
baldintzek ez dute hobera egin, edo, kasu gehinetan, 
okerrera egin dute.

Honetaz guztiaz gain, gure Hezkuntza Sisteman ematen 
den segregazio estrukturala agerian utzi genuen, 
berriro ere.

Bukatzeko, akordio eta elkarlanerako eskua luzatu 
genien alderdi politiko eta eragile guztiei, beti ere, 
diagnosi partekatu betetik abiatuta.•

editoriala
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irakasle funtzionario-ordezkoak

Ikasturte hasierako esleipenak = wifi oporrak

Azken bi urteko-muga telematikoetan

2014 2015 Taldea

30 33 Maisu-maistrak

27 30 Bigarren Hezkuntza

30 33 Lanbide Heziketako 
irakasle teknikoak

25 25 Hizkuntza Eskola Ofizialak

10 10 Arteen irakaskuntza

22 22 Musika-irakaskuntza

• Nortzuk hartu ahal dute parte esleipenetan?

Ordezko guztiek

-  Puntuazio-mugatik gora derrigorrez burutu 
beharko da. Osatu ezean, sistemak esleipena 
ofizioz beteko du.

-  Borondatez eginez gero, (puntuazio-mugara 
ailegatu gabe), aukeratutako plazak soilik esleitu 
ahal izango litzaizkiguke.

•  Uko egin ahal zaio 50km baino urrunago dagoen 
lanpostu murriztu bati?

-  Telematikoetan EZ!

-  Uztailaren hasieran, lanaldi-motak edota 
lurraldeak aldatzeko epea irekitzen da. Aldaketa 
hauek bakarrik esleipen telematikoetan daukate 
eragina.•

Ikasturtea amaitzear dago, eta urtero 
bezala, ordezkook esleipenetan 
pentsatzen hasiak gara. Helburua, 
argi: urte beteko bakantea lortzea. 
steilasek berriro ere salatzen du 
abuztuaren amaiera arte norberaren 
esleitutako plaza ez jakitea.

Hezkuntza Sailaren arabera, esleipen telematikoek 
ez dituzte oporrak oztopatzen eta prozesua errazten 
dute

Hala ere, prozesu osoan parte hartzeak zera suposatzen 
du: abuztu osoan adi egon beharra Saileko web orrian 
sarritan begiratuz.

Hilaren hasieran ikastetxean finkatzeko eskubidea 
duten langileen zerrenda plazaratzen da; hortik 
egun gutxitara derrigorrez parte hartzeko puntuazio-
muga argitaratu ohi da. Ondoren, hirugarren astean, 
esleipena burutzen da (2014an 3 egun eta 3 orduko 
epea egon zen eta 2015ean bi egun eta bi ordu. 
AURTEN ERE MURRIZTUKO OTE DUTE EPEA?).

Abuztua bukatzear dagoenean behin-behineko 
emaitzak aterako dira; ostean, 29 orduko erreklamazio 
epea zabalduko da eta esleitutako behin betiko 
ikastetxea zein izango den ez da hilaren 29a baino 
lehenago jakingo.

Beraz, Cristina Uriartek berriz ere opor gutxiagorekin 
zigortuko gaitu ordezkook.
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irakasle funtzionario-ordezkoak

Iraileko lehenengo egunetan, Bilbon, aurrez 
aurreko esleipenak burutzen dira. Hilaren hasieran 
ikastetxeetan jasotako bajak, lizentziak, baimenak, 
plaza berriak, ordutegiaren murrizketak etab. 
esleitzen dira ordezkoen artean.

•  Epe laburrean, deitutako hautagaiak (puntuazioa 
zehazten da) eta txandak iragarriko dira. Beraz, 
abuztuaren azken egunetatik aurrera ADI egon 
behar da.

•  Informazio osoa hezkuntza orrian eskegitzen 
da, ikasturte hasierako esleipen atalean (COCU/
IKHA).

•  Ordezkooi puntuazio baten arabera deituko digute 
eta horiek bakarrik sartu ahal izango dira aretoan.

Lanpostuetan kode desberdinak agertzen dira eta 
hona hemen erabiltzen direnak:

11 Gaixotasuna

12 Amatasuna

13 Ezkontza

15 Adopzioa

16 Aitatasuna

21 Liberazio sindikala

31 Norberaren gauzak

32 Murrizketa seme-alabengatik

36 Erreabilitazio murrizketa (10 ordu)

37 Hitzarmenarengatik murriztua

41, 42, 43, 33, 45 Ikasketengatiko lizentzia

61 Praktikak beste toki batean

81 Urte sabatikoa •

Euskal Herrian ehun hizkuntza baino 
gehiago hitz egiten dugu. Aniztasun 
ikaragarri honetan euskarak batzen gaitu. 
EH 11 Kolore elkarteak Bilboko Miribilla 
Eskolan abian jarri du proiektua. Kalejira 
anitz eta ikusgarria plazaratu zuten, kanta 
eta dantzaren bitartez aniztasunaren alde.

Era berean, aukera berdintasun hori ber-
matzeko, «euskararen ezagutza eta era-
bilera» balioan jarri dira. Zentzu honetan, 
hezkuntza komunitateari omenaldia egin 
nahi izan dio EH 11 Kolorek.

Elkarte honek Bilboko Miribilla eskola pu-
blikoaren eskutik egin du. Ikasle, irakas-
le, zuzendaritza, guraso eta auzokideak 
abesbatza batean bildu dira Arrazakeria-
ren Aurkako Egunean Atanbora abesteko.

Honela, «aniztasun kulturalean elkar bi-
zitzea euskal gizartearen erronka eten-
gabea» dela gogorarazi zuten, eta hori 
«guztion ardura» dela. Horregatik insti-
tuzioei, alderdi politikoei, sindikatuei, 
herri mugimenduari eta bestelako elkar-
teei «aniztasun kulturalaren inguruan, 
gure herrira egokitutako ereduaren in-
guruko hausnarketan sakontzeko» es-
fortzua egin dezaten eskatu zien.•

11 kolore 
Miribilla eskolan

Adjudicaciones y vacaciones wifi

Con el curso escolar a punto de terminar, de 
nuevo, el colectivo de sustitutas y sustitutos ya 
tiene la mente en las próximas adjudicaciones 
telemáticas.

El mes de agosto quedará hipotecado, una vez 
más, por un proceso que comienza a principios de 
mes y termina los últimos días, obligando a miles 
de sustitutas y sustitutos a estar en conexión en 
todo momento.

steilas denuncia que el proceso siga realizándose 
en estas condiciones y que el personal sustituto no 
conozca cuál será su plaza hasta finales de agosto.

Jende aurreko esleipena
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Irakasle ordezkoen  
jardunaldiak Valentzian

“Irakasle ordezkoak, hez
kuntza kalitatearen oinarri” izen-
burupean burututako jardunaldi 
batzuk burutu ziren Valentzian pasa 
den maiatzaren 6 eta 7an.

Bertan, zenbait erkidegotako  or-
dezkoen kudeaketa ereduak az-
tertzeaz gain, haien egonkortasuna 
(bakante estruk turalak betetzen 
dituztenak) izan genuen hizpide. 
Erkidego ezber dinetan zerrenden 
kudeaketa eta lan baldintza ezber-
dinak ditugu ordezkook. Honen 
arrazoi nagusia, erkidego bakoitzak 
hezkuntza eskumenak noiz eskuratu 
dituen (1994 aurretik, edo ondoren) 
eta batik bat, bertako langileek, 
sindikatuen eskutik, langileen lan 
baldintza duinen alde egindako bo-
rrokaren ondorioa da.

Azken urteotan, hezkuntza lege be-
rriak (Katalunia) eta ordezkoen arau-
diak (Madrid, Murtzia...) aldatzen ari 
dira bertako agintariak. Guztiek ere 
ezaugarri antzekoak dakartzate or-
dezkoontzat: langileen arteko lehia, 

Jornadas de interinas e interinos • El pasado 6 y 7 de mayo, de la mano de STE 
Intersindical asistimos en Valencia a las jornadas “Profesorado interino, clave de calidad educativa”. Las 
condiciones laborales y la gestión de las listas del colectivo sustituto son completamente diferentes de 
unas comunidades  a otras; llevándonos en todo caso a este colectivo, a unas condiciones cada vez más 
precarias. Condiciones a las que nos veremos abocados los y las sustitutas de Euskadi si nos imponen 
Heziberri, ya que deja la puerta abierta a que la directora o director del centro elija al personal docente. 
Dicha práctica se está produciendo en Catalunya, con unas consecuencias devastadoras en el colectivo 
sustituto. No podemos olvidar que el Departamento intentó cambiar la normativa de gestión trando 
premiar con puntos a las personas que aprobaran una OPE, pero no lograran la plaza. ¡¡No podemos 
permitir que eso ocurra!!

zatiketa, oposaketak saritzea (EPE-
ak egitera derrigortuz, zerrendak 
EPE-notan arabera klasifikatuz, ze-
rrenda ezberdinak sortuz, baremazio 
prozesuak irauli ikaragarriak sortuz 
eta sisteman urteak daramazkien jen-
de asko kanpoan utziz sarritan...).

Geroz eta PREKARIETATE handia-
goan murgildu nahi gaituzte neurri 
hauekin.

Gurean ere halako intentzioare-
kin dabil saila. Batetik, Heziberri 
dekretuak barneratzen duena (zu-
zendariari langileak aukeratzeko 
eskumena emanez) eta bestetik, 
sailak urtarrilean ordezkoen arau-
dia aldatzeko balizko proposame-
na: EPE-a gainditu baina lanpostua 
lortzen ez duenari ordezkoen ze-
rrendetan saritzea puntuazio gehi-
garria emanez.

EAE-ko ordezkoen zerrendak, antzina-
tasuna (egindako zerbi tzuak), eus-
kara gaitasuna izatea eta merituak 
(formazio akademikoa) ditu oinarri 
ordezkoak zerrendatzeko. Inoiz ez 
da EPE-a aintzat hartu zerrendak 
sailkatzeko, ezta bertan ateratako 
notaren arabera langileak ordenatu, 
ezta saritu ere zerrendetan.

Langileak banatu, bereiztu eta lehian 
jarriko dituzten proposamenen au-
rrean tinko mantenduko da steilas. 
Antzinatasuna eta hizkuntza eska-
kizuna ezinbestekoa den zerrenda 
bakarraren alde borrokatuko dugu.

Ikastetxeen eta langileen beharrei 
erantzuteko neurriak eskura ditu 
sailak eta gogorarazi beharko 
dizkiogu beste behin:

-  Egonkortasun konpromisoari 
heldu diezaiola azkar baino 
lehen. Hau baita, irakasle 
bitartekoen aldarrikapen garran-
tzizkoena.

-  Irakasleei lotutako eskubidea 
delako eta klaustroak egon kor-
tzeko nahia bultzatzen duelako.

-  Enplegua egonkortu eta sortze-
ko tresna legala delako.

-  Sisteman urteak daramatzaten 
ordezkoentzat aitorpen bat de-
lako.

-  Sistemaren behar izanei ego-
kitzen zaiolako.

-  Beste sarbide eredu bat posible 
dela baieztatzen duelako.

Eta bakante estrukturalak betetzen 
ez ditugun bestelako ordezkoei 
dagokigunez, ordezkapenak lehen 
egunetik betetzea eta zerrendak 
une oro irekita mantentzea izango 
dira neurririk eraginkorrenak guz-
tiok muturra sisteman sartzeko, 
hauxe baita milaka ordezkook es-
katzen duguna.

Azkenik, ikastetxe publikoetako 
titular den heinean, albora dezala 
behingoz murrizketak eta prekarie-
tatea dakarren lan hitzarmena, es-
kola publikoa benetako baldintza 
egokien bidean jarri nahi badu. •

irakasle funtzionario-ordezkoak
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Erlijio irakasleen kudeaketa Eusko Jaur-
laritzapean geratu ondoren, kolektibo horrek 
pribilegio batzuk irabazi zituen, besteak beste 
ondoko hau:

•  Irakasle hauek haien zerrendan sartuz 
gero, horretarako baldintza ohiko tituluaz 
gain missio canonica izatea, hau da 
goitzainaren oniritzia, birbaremazio 
garaian, hainbat urtetan itxita egon diren 
zerrendetara pasatzeko aukera dute beste 
irakasleen kaltetan. Gainontzeko beste 
guztiek zerrendetan sartu ahal izateko bi 
aukera dute: Hezkuntza Sailak zerrendak 
zabaltzea edo EPEra aurkeztu eta gainditu.

Gure sindikatuak, egoera horrek irakasleen 
berdintasun aukerari talka egiten ziola 
argudiatuz Hezkuntza Sailari errekurtsoa jarri 
zion, baina galdu zuen.

Erlijioari jarri dizkiogun errekurtso guztiak, bai 
gure erkidegoan bai beste edozeinetan, haiek 
zeruko abokatuen laguntzaz irabazten dituzte 
eta. Hala ere steilas sindikatuak hezkuntza 
laikoaren defentsan lan eginez eta kolektibo 
horrek dituen pribilegioak salatzen jarraituko 
du.

Eskola Publikoak laikoa izan behar du guztiona 
izan dadin, erlijio guztiek, katolikoa barne, 
dagokien lekua izan behar dute, eta leku hori 
gizarte zibila da, ez eskola; eskolak erlijio 
proselitismotik at gelditu behar baitu.

Estatu ez-konfesional batek eskola laikoa bultzatu 
eta indartu egin beharko luke, aniztasuna, giza 
eskubideen defentsa, askatasuna, inklusioa eta 
berdintasunaren garapena bermatuz.•

Erlijio irakasleak 
eta ordezkoen  
zerrendak

Ordezkoen  
zerrenden  
garbiketa
Hautsak harrotuz

Ikasturte honetan ere Hezkuntza Saila 
hautsak harrotzen aritu da. Alde batetik, 
ordezkoen zerrendak kudeatzeko araudiko 
25. artikuluak 2017-18 ikasturtetik aurrera 
5 urtez zerrendetan egon baina lanik 
egin ez duten ordezkoak zerrendetatik 
kanporatzeko zurrumurrua zabaldu zuen, 
eta bestetik, oposaketako notaren arabera 
lan egindako zerbitzuak 10 urtetaraino 
kontatzearen aldeko asmoa zabaldu zuen.

steilas bat dator garbiketa ez egitearekin 
baina kontu hau, gure ustez, askoz 
lehenago erabaki behar zuten. Beti bezala, 
azken momentura arte ez dute ezer argitu 
eta gainera guk galdetu arte itxaron dute.

Badirudi, asmo hutsak izan direla eta ez 
dituztela aurrera eramango, baina adi 
egon beharko dugu ordezkoen araudi be-
rria negoziatzerakoan. Zurrumurru horiek 
sortzen duten ezinegona eta zalantzak 
ekiditeko bideak badaude, baina azkenal-
dian, Hezkuntza Sailaren jarrera hau da: 
ixiltasuna, aldebakarrekotasuna eta ne-
goziatzeko gogorik eza.•

irakasle funtzionario-ordezkoak

El artículo 25 de la normativa de 
gestión de personal sustituto recoge 
que a partir del curso 2017-18 al 
personal que no haya trabajado para 
el departamento de educación en los 
últimos 5 años, podrá ser excluido 
de dichas listas. Al final, después de 
preguntar varias veces, parece que no 
se va a llevar a cabo la depuración.
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izarretako gerra
Lanpostu zerrendaren eguneratzea

Sinopsia: istorio honen helburu bakarra 
hezkuntza bereziko hezitzaileen lanpostu 
zerrenda (LZ) eguneratzea da. 2006 urtean azken 
aldiz eguneratu zenetik hona 10 urte luze pasa 
dira. Bitartean protagonistak diren hezitzaileen 
kolektiboak geroz eta ezegonkortasun ilun eta 
handiagoa jasaten ari dira. Lanpostu zerrenda 
honen eguneratze prozesua administrazioko 
galaxia-sail desberdinetatik pasa ondoren, esplika 
ezin daitekeen indar ilun baten ondorioz galaxia 
arteko ibilbidean dabilela zulo beltz batean erori 
eta ez aurrera ez atzera geratu da. Gai izango al 
dira lanpostu zerrenda alde iluneko zulo beltz 
horretatik atera eta eguneratzea lortzeko?

Zientzia fikziozko pelikula batean gaudela dirudi, 
administrazioak lanpostu zerrendaren eguneratze 
prozesua zein puntutan dagoen (ala ez) azaltzen 
digun bakoitzean, film surrealista batean gaudela 
sentitzen dugu.

Aurreko ikasturte osoa lanpostu zerrendan zenbat 
plaza gehiago txertatu eztabaidatzen pasa ondo-
ren, 2015eko uztaila bukaeran txostena bukatutzat 
eman eta Berrikuntza Pedagogikoko zuzendaritzak 
onartu egin zuen.

Lehen urrats hau gaindituta, txostenak adminis-
trazioko zenbait sailen onespena lortzeko ibilera 
hasi zuen, Ogasun Sailean eten den arte. Arra-
zoia? Ezezaguna. Lotsagarria bada ere, hala he-
ralazi digute Hezkuntza Saileko pertsonal ataleko 
buruek behintzat.

Ondorioa: ikasturte honetan 
ere baleko lekualdatzea egiteko 
aukera eza

Galaxia hori bere orbitan bueltaka dabil, eta 
hortik irtetzeko intentzio handirik ez dauka. 
Noizko sektoreari egonkortasuna eman eta 
lekualdatze lehiaketa duina bermatuko duen LZren 
eguneratzea?

Egungo datuak: Hezkuntza Laguntzako Es-
pezialisten kolektiboan lanpostuen %51 ordezkoek 
betetzen dituzte, Fisioterapeuten kolektiboan 
%38, Terapeuta Okupazionalen kolektiboan %62, 
Zeinu Hizkuntzako Interpreteen kolektiboan %100, 
Transkriptoreen kolektiboan %67.•

La actualización de la RPT, se está convirtiendo en ciencia ficción. 
Desde que se actualizó por última vez han pasado 10 años. 10 años 
en los que la inestabilidad del sector ha aumentado. El curso pasado se 
negoció y acordó el número de plazas a aumentar en la RPT, pero este 
informe de actualización de la RPT en su peregrinación por los diferentes 
departamentos que le tienen que dar el visto bueno se ha atascado en 
el Departamento de Hacienda. La consecuencia: otro curso más sin un 
concurso de traslados real. ¿Para cuándo la actualización de la RPT?



Hezitzaileak eta irakasle laboralak

Lortu diren aldarrikapenak:

.  Zeinu hizkuntzako interpreten lanaldia 
eta funtzioak arautzea.

.  Ordezkoentzako “suspensión transitoria”.

.  50 km baino haratago diren ordezkapen partzialei uko 
egiteko aukera.

.  Autodesplazamendua langile finkoentzat.

.  Gipuzkoako fisioterapeuten joan-etorrien arazoa 
konpontzea.

.  …

Okerrera joan diren lan-baldintzak:

.  Erretiro partzialen kudeaketa.

.  Kontratu batzuen iraupen laburragoa

.   Lanaldi partzialeko lanpostu gehiago, 
lanaldi osoko gutxiago.

.  Lan-zama handiagoa.

.  Ordutegiak gero eta estuagoak.

. ...

Bidean aurkitutako harri batzuk

.  2012ko lan erreforma.

.  Administrazioak gure sektoreko egoeraren aurrean azaltzen duen utzikeria .

Tempus fugit!
Denbora aurrera joaten den bezain azkar gure sektorean eman 
behar diren aurrerapausuak lortzea gustatuko litzaiguke guztioi. 
Hezitzaile eta irakasle laboralen sektorean, berriz, geldiezina 
den denbora pasatzen ikustera ohitzen ari gara, gure lan egoerak 
2003an ainguratuta jarraitzen duen bitartean.

Eta oraindik lan-baldintza asko HOBETZEKO geratzen direnez… 

steilasen 
borroka:

.  Sektoreko langile guztien  
lan-baldintzak hobetzeko bideak 
bilatuz eta bultzatuz.

.  Lan hitzarmen berri bat landuz.

.  Akordioak (partzialak edo osoak) 
proposatuz.

.  Batasun sindikala bultzatuz.

.  Tematiak izanez, etsitu gabe.

Ikastetxeetan hezitzaileen lan esparrua errespetatuz

Ikastetxeetan ikasturte hasieran hainbat arazo 
izaten dira gure funtzioekin. Egun oraindik 
zuzendaritzetara heltzen diren ikasturte hasierako 
jarrraibideetan informazio eskasa eta iluna 
izaten da. Honek, batez ere esparru batzuetan 
arazoak sortzen ditu  eskolaz kanpoko ekintzetan, 
jantokietan...

Arazoa lehenik zuzendaritzarekin konpontzen 
saiatu behar da, baina ez bada adostasun batera 
heltzen, ikastetxeko beste edozein langile bezala 
ikuskaritzara jo behar izango dugu. Hau da 
martxoko parekidean Administrazioak helarazi 
ziguna ikastetxe batean ematen zen arazo konkretu 
bati erantzuna emanez.•

Eusko Jaurlaritzan 
amaitzen ari den 

legealdian…

hezitzaile eta irakasle 
laboralen sektorean 

zer gertatu da?

Langileen lan-baldintzak
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I R A U L I  
D E Z A G U N  

E G O E R A

El 3 de marzo de 2016, 
el Parlamento ha derogado 
la ley que regulaba los 
comedores escolares abriendo 
la posibilidad a los centros 
educativos, de decidir el 
modelo de gestión de los 
mismos.

Eskola jantokiak:   
aurrera goaz

hezkuntza komunitatea

16 urte pasa dira Hezkuntza Sailak eskola jantoki 
publikoen funtzionamendua arautzen duen orain 
arteko agindua ezarri zuenetik. Aginduak ezartzen 
duenaren arabera, eskola-jantoki publiko guztien 
kudeaketa “zuzena” izan behar da, jantokiaren 
kudeaketa sukaldaritza enpresa handi batzuen 
esku geratuz. Guraso elkarteek ezin dute erabaki 
jantokietako kudeaketa ereduaren gainean, eta 
eskola bera, eskuak lotuta gelditzen da catering 
enpresa erraldoi ezberdinen aurrean. Eskola gutxi 
batzuek ez zuten agindua onartu eta finantziaketatik 
at geratu ziren. Eskola horiek umeen elikadura 
osasuntsuaren aldeko apostua egiten dute, tokian 
tokiko nekazaritzan oinarrituta eta saiatzen dira 
jantokia ere hezkuntzarako esparrua bihurtzen. Hau 
da benetako auto-kudeaketa catering formularekin 
ordea, ezin da autokudeaketarik egin.

Beste catering enpresa batek salatuta, 
Lehiakortasunaren auziak 7 sukaldaritza enpresen 
kontrako ebazpena ezarri du 18 milioi ordaintzera 
behartuz iruzurra egiteagatik.

Handik gutxira Hezkuntza Sailak, beste aldera begira, 
lehiaketa berri bat egin du, eta berriz ere, enpresa 
horiek saritu dituzte esleipenetan ezer gertatu izan 
ez balitz moduan.

Hainbat gurasoren presioa dela medio, gaia berriro 
jorratu da Legebiltzarrean. Pasa den martxoaren 
3an, Gasteizko Legebiltzarrak orain arte arautzen 
zuen eskola jantokiko araudia bertan behera utzi 
zuen, eskoletan jantokiko kudeaketa aukeratzeko 
askatasuna bermatuz.

Azkenik Legebiltzarrak hirugarrenean onartu du 
indarrean zegoen dekretua bertan behera uztea.

Askotan entzuten dugu herri mobilizazioek ez dutela 
ezertarako balio. “Gure platera, gure aukera”-ko 
partaideak etxean gelditu balira, denak bere horretan 
jarraituko lukeen.

Lortu dugu. Zorionak!
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haurreskolak partzuergoa

Zoratzen gaituen lehenengo gauza aurten estreinatu berri dugun lekualdatze lehiaketa 
prozesua da; steilasek sinatu ez duguna, eta gehiengo sindikalaren babesarekin, LABen 
babesarekin,  onartua izan dena. Gure ustez berdintasun eskubideak ez ditu errespetatzen, 
bakante guztiak ez baitira eskaintzen. Horrek suposatzen du, alde batetik, finkoei nahi 
duten lanpostua aukeratzeko eskubidea mugatzea, desplazamenduak ekiditu nahi duten 
aitzakiarekin negoziatutako lanpostu gutxi batzuen artean aukeratu behar dutelako. Eta beste 
aldetik, kontratu batzuk apurtzea eta beste batzuk babestuta gelditzea; beraz, ordezkoen 
zerrendari ez zaio hurrenkerarik emango.

Bigarrena. Enpresak eta gehiengoa duen sindikatuak adostu duten barne akordio baten 
ondorioz banatuko diren behin behineko kontratu berriak: nolako kontratu mota izango 
diren ez dakigu, zein lanpostu eskeiniko dituzten ez dugu negoziatu, ordezkoen hurrenkera 
bermatuta geldituko den ez dago ziurtatuta...

Kezkatzen gaituen hirugarrena, matrikulazio epea da. Maiatzeko lehen asteetan zabaldu 
zen eta hezitzaileok indar guztiak metatu behar ditugu: ate irekiak egin, familiei arreta 
eskaini, matrikulazio kanpaina egin, egun horietan lan zama handitu... Baina Zuzendaritza 
Batzordeak ez du inongo urratsik eman haurreskolako matrikula merkatzeko ezta kanpaina 
publikoak egiteko ere.

Laugarrena. Ekainean egongo diren hauteskunde sindikalak: hautagaiak, mahai eraketak, 
erroldak, haurreskolen ordutegi antolaketa, kanpainak...

Hil honetan arduratzen gaituen bostgarrena, uztaileko desplazamenduak. Zerbitzua 
erabiltzen duten haurren kopurua jeitsi egiten da, honen ondorioz, hezitzaileen kopuruaren 
beharra murriztun egiten da eta batzuk hilabete baterako desplazatzen dituzte.

Seigarrena. Datorren urteko antolakuntza. Ez dakigu haurreskola bakoitzean zenbat ume 
hasiko diren, irailean zenbat hezitzaile beharko diren, zenbat hezitzaile mugituko dituzten eta 
nora eramango dituzten...

Hau guztia gutxi izango balitz, langileon eskubideak gero eta urratuagoak ikusten 
ditugu, Partzuergoak egiten dituen interpretazioak eta irakurketak beti bere alde egiten 
baitu. •

Haurreskolak partzuergoan kurtso bukaera gogorra
Urtero bezala ikasturteko azken hiruhilatebea gogorra suertatzen ari da, baina 2016ko 
maiatzetik uztailera denetarik gertatu eta jasan behar izango dugu haurreskoletan.
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lan osasuna
Apirilak 28, Laneko Segurtasunaren eta Osasunaren Nazioarteko Eguna

Prekarietate handiagoa, heriotza gehiago
Aurten 25 urte bete dira Laneko Arriskuen Prebentziorako Legea indarrean 
sartu zenetik; hala ere, ospatzeko gutxi daukagu. Laneko segurtasunaren 
eta osasunaren alde borrokan jarraitu behar dugu oraindik ere, administrazio 
publikoek beren funtzioak baztertu baitituzte eta patronalek axolagabekeria 
agertzen baitute. 

Egun, langileok prekarietateari aurre egin behar 
diogu gure lanpostuetan, hori baita gure arriskurik 
handiena. Enpresek ahalik eta gehien malgutzen 
dituzte antolakuntza eta lan-baldintzak, halaxe, 
langileek ez daukate inongo babesik, eta bere 
eskubideak galdatzen dituenak buru gainean dauka, 
etengabe, kaleratzeen Damokles ezpata. 

2015ean 58 lagun hil ziren Hego Euskal Herrian, lan-
istripuen ondorioz. 2016an, dagoeneko 16 lagun hil 
dira, Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan.

Prekarietate larria eta lotsagarria pairatzen duen 
sektoreetan hiltzen da jende gehien; hain zuzen ere, 
azpi-kontratazioa nagusi den lanetan, lan-baldintzak 
okerragoak dira eta lan istripua gertatzeko aukerak 
areagotzen dira. 

Laneko heriotzak izebergaren gailurra baino ez dira, 
horrez gain, ehunka lan-istripu larri gertatzen dira, 
betirako zauriekin, eta hor daude arrisku psikosozialak 
ere (estresa, jazarpena, gehiegizko zama...), ezkutuan, 
eta baita laneko gaixotasunak ere, nahiz eta inork ez 
dituen aitortu nahi. Zentzu horretan, gogora ekarri nahi 
dugu 2016an 4 lagun hil direla amiantoaren ondorioz. 

Errealitate mingarri honen aurrean, patronalen ardura 
zuzena salatu nahi dugu, beren diru-goseak gure bizitza 
eta osasuna jartzen baititu arriskuan, eta salatu nahi 
dugu, era berean, EAEko eta Nafarroako gobernuek ez 
dutela ezer egiten alor hauetan. 

Egun, prebentzioaren eta laneko osasunaren aldeko-
borrokak prekarietateari ere aurre egin behar dio, 
ezinbestean.

Ikasturteko balantzea
Ikasturtea bukatzear gaudela ikusita, steilas sindikatuak 
honako balantzea egiten du Lan Osasun eta Segurtasun 
batzordeen inguruan: Lakuan ohiko bilera bakarra egin 
dugu eta ez-ohiko bi amiantoa arbeletan gaia aztertzeko. 
Lurraldeetako bileretara ez gaituzte deitu. Legeak dio 
hiruhilabetero egin beharko litzakeela batzordearen 
bilera gai desberdinak aztertzeko eta jarraipena egiteko 
arrisku psikosozialak, zarata, inzidentziak eta abar luze 
bat. Ikusten denez, gero eta utzikeria handiago erakusten 
du administrazioak gai honekiko eta horregatik gogor 
salatu nahi dugu jarrera hau.

Apirilaren 28an ESK eta steilas sindikatuok 
elkarretaratze bat egin genuen Bilboko Arriaga plazan 
eta ondoren Angel Elias steilaskideak “Salud laboral y 
precariedad un binomio irreconciliable” izeneko hitzaldi 
bat eman zigun.•

En 2015 murieron 58 personas 
en sus puestos de trabajo en Hego 
Euskal Herria. Este año 2016 ya 
llevamos 16 fallecidas en Araba, 
Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa. 
La mayor parte de esas muertes 
se dan en sectores donde el 
nivel de precariedad es no solo 
alarmante, sino vergonzoso; y es 
que en aquellos empleos donde 
la subcontratación es mayor, las 
condiciones de trabajo son más 
precarias y el riesgo a sufrir un 
accidente en el trabajo aumenta. 
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Queremos miradas de libertad en 
nuestro entorno educativo, en nuestras 
calles, en nuestra sociedad. El sistema 
educativo debe educar personas que 
vivan en libertad, tal como son, sin ser 
discriminadas, sin someterse a juicios 
sobre su género, expresión de género u 
orientación sexual. 

Miradas de libertad es una unidad 
didáctica para ayudar a vivir la 
diversidad afectivo-sexual y de género 
en libertad, así como contribuir a 
recuperar la memoria histórica colectiva 
reciente de las personas LGTB. 
Presentamos una serie de actividades 
que se pueden desarrollar tanto en 
Primaria como en Secundaria. Se puede 
descargar de la página web steilas.eus

LGTBIQ

Askatasun begiradak
Pertsonen arteko harremana mota askotakoa izan 
daiteke, eta ohikoa den hitzen bitartez ez ezik, keinu, 
gorputz hizkera eta begiradaren bitartez ere gauzatzen 
dugu komunikazioa, eta gu geu garen bezala agertzen 
gara besteen aurrean. 

Begiradaren bitartez pertsonen izaera ezagutzeko 
parada ezin hobea dugu. Neurri handi batean begi-
bistan dugunaren aurrean  geure jarrera ere agertzen 
dugu, eta elkar ezagutzeko balio du. Alaitasuna, tristura, 
zorroztasuna, ezinegona, aldekotasuna, haserrea... 
hori guztia agertzen ahal dugu hitz bakar bat ere erran 
gabe. Era berean, ezin dugu ahaztu begiradek eta 
keinuek berebiziko garrantzia izan dutela, eta badutela 
gaur egun, elkar ezagutzeko eta harremanak izateko, 
ligatzeko tresna ere baitira. 

2015. urtean ALDARTE eta EHGAM taldeek “Memoria 
ausartak” proiektua aurkeztu zuten, LGTB memoria 
historiko kolektiboa berreskuratzeko gunea. Berton, 13 
bizitza istorio aurkezten dira, eta frankismo eta trantsizio 
garaiko bizitza eta maitasun gay-lesbianoko istorioak 
biltzen dira. LGTB memoria historikoa aldarrikatzeko 
eta biltzeko gune horretan homofobia eta lesbofobiaren 
aurka borrokatzen da, gaur egungoarekin erlazionatua 
dagoen ezagueraren bitartez. 

Egungo gazteek nola ikusten eta nola baloratzen dute 
genero eta aniztasun afektibo sexuala? Garbi dago  
euren begirada eraikitzen ari direla, beti ere bizipen 

propioetatik abiaturik. Baina non gauden ulertuko 
badute, azken hamarkadetan hainbat eremutan eman 
den borrokari esker erdietsi direla eskubideak ezagutu 
behar dute. 

Historiak erakutsi digu legeetan emandako aldaketak ez 
direla nahikorik izan berdintasunaren aldeko lorpenetan. 
Genero berdintasuna ez dugu erdietsi lege aldaketen 
bitartez, gaur egun oraindik ere ohitura eta jarrera 
matxistek bete-betean baitarraite. Halaber,  gizarteak 
erakutsitako aniztasun sexualarekiko onespena, edota 
sexu orientazio ezberdinak erakusten dutenekiko 
berdintasun trataera ez da lortu azken urteotan legeetan 
egin diren aldaketen bitartez. Horretaz gain, jarrera 
aldatu beharra dugu, aniztasunaren balioa azpimarratu, 
eta xede horretan hezkuntza funtsezkoa da. 

Askatasun begiradak nahi ditugu gure eskoletan, 
gure kaleetan, gure gizartean. Hezkuntza sistemak 
askatasunean bizi diren pertsonak hezi behar ditu, 
diren bezalakoak izan daitezen, diskriminaziorik gabe, 
epaiturik izan gabe. 

Genero eta aniztasun afektibo sexuala modu askean 
bizitzen laguntzeko unitate didaktikoa prestatu dugu, 
web orrian aurkitzen dena. Jarduera gehienak Lehen 
Hezkuntzatik hasita egiten ahal dira ikasleekin, baina 
Bigarren Hezkuntzan bestelako sakontasunean heltzeko 
aukera dago. Ez dugu tolerantzia lantzerik nahi, ez 
baitugu besteen epairik nahi norberaren generoaz, 
genero adierazpenaz, edo maitatzeko eraz; askatasun 
gizartean bizi nahi dugu, gizarte askatzailean.•



emakumeak
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Bada hirugarren ikasturtea 
departamentuak “Hezkuntza sis-
teman hezkidetza eta genero 
indarkeriaren prebentzioa lan-
tzeko Gida Plana” abian jarri zuela. 
Planean agertzen dena betez 
gero, nahiz eta egun programa 
barruan 150 ikastetxe inguru 
soilik egon, hau hasieran eskatu 
zuten ikastetxeentzat azkena izan 
beharko litzateke.

Ez da lehenengo aldia, sindikatu 
honek programa kritikatu duela, ez 
kontran gaudelako, (esan beharrik 
ez dago gure sindikatuarentzat oso 
berri pozgarria dela HEZKIDETZA 
sustatzea gure lan lerro nagusie-
takoa baita) baizik eta departamen-
tuak hiru urte hauetan izan duen 
jokaeragatik.

“Etxea teilatutik” hasi zen. Benetako 
formaziorik gabe eta inongo 
diagnostikorik egin gabe abian jarri 
zen plana. Ikastetxeen borondate 
eta ahaleginaren eskuetan utziz 
hain garrantzitsua den proiektu 
baten arrakasta edo porrota. Jakin 
badakigu ikastetxe batzuk asko 
inplikatu direla eta oso lan ona 
egiten ari direla. Zoritxarrez, lan asko 
irakasleen sentsibilizazio, ardura 
eta aurretik zuen formakuntzaren 
arabera egiten ari da, ez Sailak 
bere aldetik egiten ari denari esker. 
Eta 365.000 ikasle baino gehiago 
duen sistema bati erantzun egokia 
emateko ez da nahikoa. Ezta hiru 
urteko iraupena ere.

steilasen, hezkuntza eragile den 
heinean, gaiarekin oso arduratuta 
gaude honako arazo hauengatik:

.  Eman den ordu kreditua ez da 
nahikoa, horrelako plana sakonki 
aurrera eraman nahi bada, ezohiko 
baliabideak ezinbestekoak dira. 
Hezkidetza arduradunak hiru 
orduko baimenarekin ezer gutxi 
ahalko du egin.

.  Prestakuntzari dagokionez, zonal-
deka antolatzen diren mintegiaz 

Hezkidetza

Hezkidetza da 
bidea. 
Euskal eskola publiko 
eta laikoa

Ya es el tercer 
curso desde que el 
Departamento puso en 
marcha el “plan director 
para la coeducación y 
prevención de la violencia 
de género en el sistema  
educativo”. Según dicho 
plan, para los centros 
que empezaron este 
sería el último curso. 
No es la primera vez 
que criticamos el modo 
de implantación, sin 
recursos, sin formación 
y en manos de la buena 
voluntad del profesorado. 
Exigimos al departamento 
que continúe con el plan 
y que lo dote de los 
medios necesarios.

aparte Prest Gara plan barruan 
Hezkidetza gaia tratatzen duten 
ikastaroen kopurua inoiz ez 
da %8ra iristsi. Prestakuntza 
ikastetxeetan antolatzea behar 
beharrezkoa da klaustro osoren  
parte hartzea bermatzeko eta 
inplikatzeko.

.  Berdintasun Batzordea duen 
sektore batek (gainera badirudi 
berdintasun teknikari berria 
dugula informazio ofizialik izan ez 
dugun arren), harrigarria da genero 
ikuspegitik bere langileagoaren 
diagnosia egina ez izatea. Bertan 
garrantzitsuak diren hainbat puntu 
antzemango ziren, besteak beste 
jarrera egoki edo desegokiak. Ezin 
dugu ahaztu langile horiek beraiek 
direla ikasleekin jarduten dutenak, 
plana aurrera eramango dutenak 
hain zuzen ere (berdintasun legeak 
diagnostikoa egitera behartzen 
du).

.  Sexu bereizketari eta indarkeriari 
aurre egiteko martxan jartzen den 
edozein planak talka egiten du 
gotzaindegiak ematen duen agin-
duekin. Kontraesan izugarria da 
berdintasunaren alde jokatzea eta 
aldi berean matxista eta patriarka-
la den instituzio baten aginduak 
betetzea eta erlijioa derrigorrez 
eskaintzea.

.  Lege zein Emakundek emandako 
aholku guztien kontra, gaur 
egun, diru publikoarekin 
mantendu eta finantzatu 
egiten dira sexu araberako 
ikastetxeak; neskak alde batetik 
eta mutilak bestetik. Ez al da 
hau bereizkeria?

Genero berdintasuna eta sexu 
aniztasuna dira aspaldiko ar du-
ra eta kezka steilasentzat eta 
ikastetxeetan landuak izan dai-
teezela gure lehentasunetariko bat 
da. Hori dela eta, gaia lantzeko ikas 
unitate eta jarduerak proposatzen 
eta hitzaldiak egiten jarraituko 
dugu. Eta jakina, Hezkuntza 
Sailaren aurrean egongo gara 
planarekin jarraitzeko exijitzeko.•



jendarte mugimenduak
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Aurten ere, 1937ko Intxortako Batailoia 
antzeztu dute Elgetan eta oraingoan Frankismo 
eta Diktadura garaiko emakume erresistente eta 
errepresaliatuak omendu dituzte.

Emakumeak Kolpe militar faxistaren aurkako 
borrokan erresistentziako kide izan ziren eta honen 
ondorengo diktaduraren aurkako erresistentzian 
esparru ezberdinetan hartu zuten parte.

Milizianoak izan ziren, laguntzaile lanetan aritu 
ziren, erretagoardian erizain jardun zuten, lubakiak 
eraikitzen lan egin zuten, erreportariak izan ziren 
eta horregatik guztiagatik, bortxatu egin zituzten, 

erbesteratu, frontean fusilatu, bonbardaketetan hil 
edo zauritu, kaskamotz utzi...

Gertakarien lekuko zuzena izan zen kolektibo 
honez gain, diktaduraren aurkako erresistentzian 
borrokatutako eta beste esparru batzuetan honen 
guztiaren ondorio larriak jasan zituzten emakumeak 
ere omendu nahi izan dituzte; hala nola, torturatuak, 
lanetik bota zituztenak, feminismoaren alde 
borrokatu zutenak.

Omenaldi honen helburua, errealitate hori al-
darrikatu eta sarri isilarazi egin zituzten erre sis ten-
tziako emakumeak ikustaraztea izan da.•

Gerraosteko emakume boluntarioen 
istorioa isilpetik atera dute

Nazioarteko III Jardunaldi Ekosozialistarako Deia
Urgentzia ekologikoa eta larrialdi soziala erronka ekosozialei alternatibak 
eraikitzen.

Bilbon, 2016ko Irailak 23-24-25  

Euskal Herriko, Estatu Espainiarreko, Suitzako eta Europako 
beste herrialde batzuetako mugimendu sozial, sindikatu 
eta erakunde politiko desberdinetako pertsonok, Bilbon 
(Euskal Herrian) izango diren III. Nazioarteko Topaketetara 
gonbidatzen zaituztegu, 2016ko irailaren 23tik 25era.

Nazioarteko deialdi honekin, zuen erakundeetako ordezkari 
legez edo maila indibidualean bat egitera gonbidatzen 
zaituztegu. Zabal dezazuen eta eztabaidetan aktiboki parte 
hartzera animatuz.

steilasek konpromisoa hartu du Hezkuntza formala zein ez formala jardunaldietako ardatzetariko bat bilaka dadin 
eta horretarako Jose Manuel Gutierrez, Marta Pascual, Jorge Reichmann, Amaia Gabiria... bide lagun izango ditugu.

Maiatzaren 28an steilasek burutu zuen Kontseilu Nazionalean  eztabaidatu eta adostu zen adierazpena, horrez gain 
Euskal Herrian Hezkuntza.

Ekosozialistarantz deritzonaren laburpena ere eskuragarri duzue:

Adierazpena: “steilasek Hezkuntza ekosozialistaren aldeko apustua”

Gure web orrian aurki dezakezu steilas sindikatuak onartutako ebazpena www.steilas.eus 

Jardunaldien web orria http://alterecosoc.org/ bertan programa osoa eta baita izena emateko aukera zabalik  
dugu, hala eta guztiz ere sindikatuaren Bizkaiko egoitzan informazioa izango duzue.

steilaskide ororen esperientziak elkar trukatzea zinez estimatuko dugu, jardunaldietatik jakintza kolektiboa 
jasotzeko eta hezkuntzaren etorkizuna eraikitze aldera urrats berriak emateko.•



Araba: Eulogio Serdán 5
01012 Gasteiz
W 945 14 11 04
{ 945 14 43 02
araba@steilas.eus
UPV/EHU Arabako Campusa
Ikasgelategia, 204. Bulegoa
01006 Gasteiz
W 945 01 33 97 (3397)
steilas-araba@ehu.es

Bizkaia: Nikolas Alkorta 3, lonja 13
 Zabalburu
 48003 Bilbo
 W 944 10 02 98 { 944 10 13 60
 bizkaia@steilas.eus
 UPV/EHU Bizkaiko Campusa
 Gizarte Arloko Eraikina
 48940 Leioa
 W 946 01 24 34 – 435 (2435)
 steilas-bizkaia@ehu.eus

Gipuzkoa: Basotxiki 30-34 atz.
 20015 Donostia
 W 943 46 60 00 { 943 45 36 27
 gipuzkoa@steilas.eus
 UPV/EHU Gipuzkoako Campusa
 Ignacio Mª Barriola eraikina
 Elhuyar Plaza 1
 W 943 01 84 36 (8281)
 { 943 01 81 40
 steilas-gipuzkoa@ehu.eus

Nafarroa  Joaquin Beunza, 4-6 behea
 31014 Iruñea
 W 948 21 23 55
 { 948 22 97 90
 nafarroa@steilas.eus

www.steilas.eus
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